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 :دهيچک
چیدمان، آرایش  عنوان مدلی برای مطالعه خوردگی در محیط خورنده و تحت تابش گاما استتاداده .تتد آلیاژ مونل به در این کار 

سل الکارو.یمیایی و الزامات الزم برای مطالعه خوردگی با اساداده از راکاور مینیاتوری اصدهان انجام .د  در .رایط اساداده از 

شمه تابش عالوه بر امکان مطالعه خوردگی مواد در معرض تابش گاما اثرات نوترونی بر خوردگی  راکاور مینیاتوری به عنوان چ
  ناایج آن ارائه .ده است مورد مطالعه قرار گرفت و اساداده از سامانه طراحی .ده  بانیز قابل مطالعه می با.د  نمونه آلیاژ مونل 

 MNSR) (مینیاتوری اصدهان ، راکاورسل الکارو.یمیایی، .بیه سازیخوردگی تشعشعی،  :کلمات کليدي

 :مقدمه

اما   در راکاورهای هساه ای می با.د ،نوترونردن کند کو  اناقال انرژیو مهم: بی دارای دو نقش اصلی آسیسام خنک کننده 

و تابش های  بآ هخورند  این اثرات نا.ی از ماهیٌت وجود آب در راکاورهای هساه ای اثرات مخربی را نیز در پی دارد

جابجا کردن ، .بکه سوخت درخوردگی ، راکاوربدنه سبب خوردگی مواد ساخااری اساداده .ده در که  می با.درادیواکایو 

 می .ود  پسماندهای اکایو ماعاقب آن و ایجاد  پرتوگیری فردیو گونه های رادیو اکایو در چرخه خنک کننده راکاور 

می  2O2H، الکارون و هاکالید.دن آب و تولید را گسساه هم ازباعث  ،( .ده1طبق فرمول ) تابش سبب رادیولیز آب

 دهندمی تشکیل راnm 2- 1در ابعاد  اسپور نام به  یکوچک یکرو یهاحوزه ،باال تراکمدر  یونی یهاگونه و هارادیکال .ود 

  [1]که نقاط .روع خوردگی می با.ند 
H2O →  𝑒𝑎𝑞

• + 𝐻•   +  OH• + H2O2 + H2 +  𝐻3𝑂+                        (1)  

 در  می با.د آن ینگهدار و عمر تیریمد ،یابیارز ،یاندازراه در یایاهم با موضوع راکاور اجزاء یخوردگ بر تابش اثر درک

 یتوجه قابل ینوترون انیجر که PWRی راکاورها در کمار حد تا و BWR یراکاورها قلب اجزاء در خوردگی موارد اغلب

 ،یخوار چکش تیقابل رفان دست از باعث است ممکن یساخاار مواد یرو بر تابش [ 2] افادیم اتداق کنند،یم افتیدر

 ،یمرز بافت بیترک در رییتغ جادیا سبب تابش از ینا. یخوردگ[  3] .ودنیز هیدروژنی  یخوردگ شیافزا و .کل رییتغ

 ییایمی. یها.کل در .کافت محصوالت و گوناگون عناصر وجود. .ودیم یخوردگ لیپاانس و آب یمی. ساخاار، زیر

ممکن  .ده اضافه یدیاکس یهاگونه دیتول ی مخالفهاسامیس در[  4] .ودیم سوخت یوربهره کاهش سبب گوناگون

 ریغ دیاکس هیالیک  لهیوس به که یفلزات  .ود یحداظا دیاکس هیال کی جادیا قیطر از ،یخوردگ کاهشیا  دیتشد باعثاست 

 [ 5] دن.و یمحل یخوردگدچار تابش جهینا در فلز آرامش لیپاانس شیافزا با ممکن است اند.ده حدظ فعال
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برای کنارل اثرات مخرب خوردگی در راکاور های هساه ای، اباداعاً باید رفاار خوردگی مواد ساخااری اساداده .ده در 

راکاورها .ناخاه و سپس کنارل .وند  روش های ماداول تجربی آزمایشگاهی برای این کار، بر مبنای .بیه سازی .رایط 

برای تابش  Co60( اساداده از چشمه 2O2H ،2واکنش رادیولیز آب نظیر  ( اضافه نمودن گونه های حاصل از1تابش از طریق 

( اساداده از .اابدهنده و پرتوهای ذره ای برای مطالعه اثرات تابش و محیط بر خوردگی مواد می با.د  اما 3دهی گاما، و 

 ناایج حاصله همواره از .رایط واقعی راکاور دور می با.د 

 :روش کار

های انجام .ده در کار حاضر از راکاور مینیاتوری اصدهان به عنوان منبع تابش گاما، برای نمونه آزمایشگاهی با توجه به بررسی

برای این کار میزان دز نوترون  طراحی آزمایش انجام .د  M 5/0 HClو عملیاتی آلیاژ مونل اناخاب .د و در محیط خورنده 

محاسبه .دند  برای اعابار سنجی محاسبات دز  MCNPبا اساداده از کد  MNSRو گاما در سایت های پرتودهی راکاور 

 KCl  ،AgCl/Ag(3M)ها از الکارود مرجع در کلیه آزمایش اندازه گیری .دند   TLDمقادیر دز نیز با اساداده از دزیمارهای 

عنوان الکارود کمکی اساداده به  99/99%و خلوص  2cm 2ی پالتینی با سطح ساخت .رکت ماراهم اساداده .د  یک میله

آب بود که داخل یک غالف حرارتی قرارگرفاه و کامل 2mc 09/0 و سطح مقطع 9/99 %.د  الکارود کار مونل با خلوص

بندی گردید، به طوری که تنها سطح مقطع آن در معرض محیط خورنده قرار میگرفت  آزمایشهای الکارو.یمیایی در یک 

سل .یشهای با گنجایش  mm10، ساخت .رکت ماراهم انجام گردید  این سل دارای یک سرپوش تدلونی با مجاری الزم 

برای نگهدا.ان بازوهای الکاریکی اعم از الکارودهای مرجع، کمکی و کار، عبور گاز و افزودن محلول به محاوای سل 

گرفاند از هم و به دور از الکارود کمکی قرار می cm 1فاصله  در این سل الکارودهای کار و مرجع به طور موازی به با.د می

و ثابت بودن فاصله الکارود کار با سایر الکارودها به دقت رعایت می.د به طوری که الکارودها در هرآزمایش مکان یکسانی 

های آزمایشنسبت به هم دا.اند  قبل از هر آزمایش سل و همچنین الکارود کمکی چندین مرتبه با آب مقطر .ساه می.د  

تافل، با دساگاه Skydat1 ساخت .رکت بهپژوه ایران و نیز جمعآوری و بررسی دادههای الکارو.یمیایی مورد نیاز با نرم 

افزار .رکت بهپژوه انجام .د ).کل 1(  دادههای حاصل از این نرم افزارها و نیز دادههای الکارو.یمیایی به کمک نرم افزار 

 SigmaPlot پردازش و ترسیم .دند 

 
 

 

 

 

 

 

 برپایی سل الکارو.یمیایی برای مطالعات خوردگی نمونه مونل قبل از پرتودهی .1 شکل
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ابادا قطعه مونل پس از پولیش و تازه نمودن سطح آن در ویالی  ،گامابرای انجام مطالعه الکارو.یمیایی نمونه تحت تابش 

ml 2  حاویM 5/0 HCl جهت حداظت نمونه از تابش نوترون و   (2).کل  قرار داده .ده و ویال مذکور آب بندی .د

کادمیوم درون ظرف تبدیل دز نوترون به دز گاما، حداظی کادمیومی اطراف ویال قرار گرفت و سپس ویال همراه با .یلد 

   (3).کل  پلی اتیلنی درب دار قرار داده .د

  و .یلد کادمیوم M 5/0 HClویال حاوی نمونه در  .4شکل  اتیلنی نمونه مونل داخل ویال و محدظه پلی. 3 شکل

ساعت در معرض تابش  4نمونه به مدت   هدایت .د MNSRظرف پلی اتیلنی حاوی نمونه به درون کانال خشک راکاور 

برای تست  قرار گرفت ساعت در معرض تابش راکاور در حالت خاموش  120وات و  30راکاور رو.ن در توان 

، نمونه از کانال خشک خارج و پس از دزیماری و رعایت kG 5/12الکارو.یمیایی خوردگی پس از دریافت دز تجمعی 

قابل  S/hμ 10نکات فیزیک بهدا.ت فردی درون فنجان سربی به آزمایشگاه مناقل .د  نمونه پس از رسیدن دز آن به زیر 

د  نمونه پس از .ساشو با آب مقطر درون سل الکارو.یمیایی با .یلد سربی قرار گرفت حمل و اساداده در مراحل بعدی بو

  آزمون تافل بر روی آن انجام .د  Skydat1و پس از اتصال به دساگاه سنجش 

 kG 5/12قبل و بعد از تابش دهی با دز تجمعی  M HCl 5/0های الکارود مونل در محیط های خطی و تافلولااموگرام

های   بدیهی است دز تجمعی با تغییر زمان قرارگیری در کانال خشک راکاور در دورهبدست آمد MNSRتوسط راکاور 

های راکاور برای افزایش میزان دز گیری از سایر کانالبا.د  بعالوه امکان بهرهرو.ن و یا خاموش راکاور قابل تنظیم می

های آتی مورد بررسی و آزمون قرار خواهد گرفت  برای قضاوت در کارات در تجمعی نیز وجود دارد  این بخش از تحقیق

های کاتدی و آندی و مورد ناایج بدست آمده نیاز به آنالیز تافل، بدست آوردن جریان خوردگی، پاانسیل خوردگی، .یب

دهد آلیاژ مونل دارای سرعت خوردگی با.د  مطالعات قبلی ما نشان میمحاسبه مقاومت پالریزاسیون در هر یک از حاالت می

  [ 6با.د ]می HClمیلیمار در سال در محیط  11/2
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 : جينتا

ضریب تکثیر موثر و ارزش میله از ، امکان بهره گیری از راکاور مینیاتوری اصدهان به عنوان چشمه تابشاطمینان از برای 

محاسبه  و خارجی های حرارتی در سایت داخلینوترون.ار ماوسط ، کنارل برای سوخت تازه درحالت سرد و بدون زینان

 سازی.بیه MCNP  بدین منظور، ابادا قلب راکاور مینیاتوری اصدهان توسط کد .دمقایسه نیز با مقادیر آزمایشگاهی .ده که 

دنبال .د   ذره 1000000سیکل فعال اساداده .د  همچنین در هر سیکل  150سیکل غیرفعال و  15سازی از .د  در هر .بیه

ی سوخت میله 343قلب راکاور مینیاتوری اصدهان .امل  و جانبی انجام .د  نمای فوقانی Cº 15ها در دمای سازی.بیه

Al-4UAl  ی مجازی از جنسمیله 7دارنده و ی نگهمیله 4، %2/90با غنای Al یک میله کنارل مرکزی از جنس ،Cd پنج ،

ای از جنس کانال خشک یک لوله اساوانهها است  برای پرتودهی نمونه و یک کانال خشک پنج کانال خارجی ،کانال داخلی

Al  با قطر داخلیcm 5 [7] است که در داخل اساخر تعبیه .ده است  

2برابر با در حالت آزمایشگاهی  های حرارتی در سایت خارجی.ار ماوسط نوترونناایج نشان داد 
( )

.

n

cm s
2و  5×1110 

( )
.

n

cm s
 

توان نایجه گرفت که از مقایسه خطاهای نسبی می%(   03/4می با.د )خطای نسبی  MCNPمحاسبه .ده با کد  21/5×1110

 2و  1در جداول  MNSRدر راکاور و نوترون مقدار دز گاما  به کار رفاه در .بیه سازی راکاور صحیح است  MCNPکد 

 آورده .ده است 
 

  در سایت داخلی، سایت خارجی و کانال خشک (Gy/h)گاما مقدار دز  .1جدول 

 کانال خشک سایت خارجی سایت داخلی ناایج 

 در حالت خامو.ی راکاور

670/0 - - آزمایشگاهی  

MCNP 556/9  528/2  705/0  

2/5 - - خطای نسبی )%(  

 KW 30در توان 

 - -  104×3/10  آزمایشگاهی

MCNP 3/89×104 1/53×104 3/1×103 

 - - 20 خطای نسبی )%(
 

 MCNP [8 ]کد  با ،در سایت داخلی، سایت خارجی و کانال خشک (kGy/h)نوترون مقدار دز  .2دول ج

   KW30در حداکثر توانِ 
 کانال خشک سایت خارجی سایت داخلی

95/83  77/20  83/1  
 

با توجه به محاسبات فوق حداکثر نرخ دز مخالط نوترون و گامای قابل دسایابی در سایت داخلی راکاور مینیاتوری اصدهان 

kGy/h 85/122 در سایت خارجی ،kGy/h 07/36  و در کانال خشکkGy/h 93/4  است  برای دسایابی به یک دز مشخص

توان نمونه می kGy 40توان محل پرتودهی، زمان پرتودهی و توان راکاور را تنظیم نمود  به عنوان مثال برای دسایابی به دز می
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در سایت پرتودهی  دقیقه  53/19را به مدت 

ان دقیقه در سایت پرتودهی خارجی در تو 54/66یا  KW 15دقیقه در همین سایت در توان  06/39یا  KW 30داخلی در توان 

KW 30 ساعت است ولی این  5/2برداری از راکاور مینیاتوری اصدهان در توان نامی حدود پرتودهی کرد  حداکثر زمان بهره

کار کند  بنابراین برای دسایابی به  KW 3تواند پیوساه در توان کند  به عنوان مثال راکاور میزمان با کاهش توان افزایش پیدا می

توان نمونه را چندین بار در راکاور پرتودهی کرد و روی نرخ دز در حالت رو.ن بودن و در کانال خشک می kGy 40دز 

توان، توانِ راکاور را کاهش داد و به صورت خاموش بودن راکاور اناگرال گرفت و زمان پرتودهی را محاسبه نمود  همچنین می

با میزان دزهای الزم برای مطالعات خوردگی تحت  2و  1ست آمده در جداول مقایسه ناایج بد پیوساه نمونه را پرتودهی کرد 

 MNSRتوان نایجه گرفت که امکان اساداده از راکاور ، می[15-9 و 5 و 3] های اخیر انجام .دهکه در سال Co60تابش با منابع 

 برای این گونه از مطالعات وجود دارد  

توسط راکاور  kG 5/12قبل و بعد از تابش دهی با دز تجمعی  M HCl 5/0تافل های الکارود مونل در محیط  5در .کل 

MNSR   جریان خوردگی، پاانسیل خوردگی، .یب های کاتدی و آندی و مقاومت .امل  ها آنالیز تافلناایج را مشاهده می کنید

در این کار نشان داد که با دوز اعمالی قابل مشاهده می با.د  ناایج حاصله  3را در جدول پالریزاسیون در هر یک از حاالت 

اده اند  مقاومت جریان خوردگی افزایش، پاانسیل خوردگی کاهش و .یب های کاتدی و آندی تغیرات زیادی نشان د

کاهش یافاه است که بیانگر تضعیف آلیاژ مذکور پس از تابش دهی در %(  8/38)اهم بر سانایمار  926به  1513پالریزاسیون از 

آزمایشات و چیدمان طراحی از جهت اجرای  ناخاب مونل برای این آزمایش صرفاً به هر روی ااست   kG 5/12دوز تجمعی 

بدیهی است دز تجمعی با تغییر زمان قرارگیری  و محیط خورنده میاوان سایر مواد ساخااری را مطالعه نمود  با تغییر آلیاژ  .ده بود

در کانال خشک راکاور در دوره های رو.ن و یا خاموش راکاور قابل تنظیم می با.د  بعالوه امکان بهره گیری از سایر کانال 

دارد  این بخش از تحقیقات در پروژه های آتی مورد بررسی و آزمون قرار  های راکاور برای افزایش میزان دز تجمعی نیز وجود

 خواهد گرفت 

 
  قبل و بعد از پرتودهی M HCl 5/0تافل نمونه آلیاژ مونل در محیط  .5 شکل

 

 

Log (I (A))
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 ناایج آنالیز تافل نمونه آلیاژ مونل قبل و بعد از پرتودهی. 3جدول 

 (2cm/Ωمقاومت پالریزاسیون ) (mV.یب آندی ) (mV.یب کاتدی ) (Aجریان خوردگی ) (Vپاانسل خوردگی ) دز تجعی

0 148/0- 10-5×44/1 9/86 2/131 1513 

kG 5/12 166/0- 10-5×22/6 7/324 2/266 6/926 

 :بحث ونتيجه گيري

 سل شیآرا دمان،یچ  با.دیم ییایالکارو.م یها روش از اساداده ،مواد یخوردگ زانیم نیتخم در عیسر یهاروش از یکی

ناایج   .د انجام اصدهان یاتورینیم راکاور از اساداده با افاهی تابش مواد یخوردگ مطالعه یبرا الزم الزامات و ییایمیالکارو.

جهت مطالعات پرتویی خوردگی حکایت دا.ت  بعالوه اساداده از  MNSRحاضر از عملیاتی بودن اساداده از راکاور 

راکاورهای تحقیقاتی از نظر عملیاتی به واقعیت نزدیکار بوده و گذ.اه از آن عالوه بر اثرات پرتوی گاما امکان بررسی اثرات 

طالعات جامع خوردگی تحت نوترون بر خوردگی مواد نیز با حذف حداظ کادمیومی قابل دسایابی است  بعالوه برای انجام م

 .الزم می با.د SEMپرتو مواد عالوه بر مطالعات الکارو.یمیایی مطالعات سطح با اساداده از تکنیک 
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